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• / Q f i Kedd. Róm. kai. Polikdrp pk. Protes-
• / tant Vanda. Nap kel 7 ara 34 pertkor, 

nyagutk 16 óra 52 perckor. 
Somogyi-zönyvlít nyitva d, e. 10—l-ig, d. u. 4-7-ig. 

Maxeum nyitva f . e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Lemzinger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mc-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl Jinos 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
Mtgárul (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. 
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A „Hid" kapta a Voinlts dijat. Budapest-
elemik : Deák Perene halálának 50 ik évfor-
a alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia 

hétfőn délután ünnepi ülést tartott, amelyen a 
távolevő Berzeviczy Albert helyett Ilosvay Lajos 
elnökölt s ö olvasía fel Berzeviczy Albert meg-
nyitóját is. Utána Lukinich Imre tartott ünnepi 
értekezést, melyet a hallgatóság élénk tetszéssel 
fogadott. Ezután a Voinlts jutalomról szóló jelen-
tést terjesztette be a bíráló bizottság, melynek 
tagjai Császár Elemér, Ferenczi Zoltán és Kéki 
Lajos voltak. A bizottság Herczeg Ferenc //tó-
jának itélte oda a dijat azzal az indokolással, 
hogy a Hid tárgya igazi emberi és igazi nemzett 
tragédia s a magyarság meg-megujuló örök tra-
gédiájának hü képe, a művészet egyszerű tiszta 
eszközeivel megrázó erővel megrajzolva. A „Hid" 
a magyarság, az igazság, a művészet hármas 
fényében csillog s az utolsó évtizedek legnemesebb 
magyar drámai alkotása. A bizottság nem akar 
ujabb babérlevelet fűzni Herczeg irói koszorújába, 
hiszen az olyan gazdag, hogy ujabb levelek fel 
sem tűnnének benne, hanem azt óhajtja, hogy az 
Akadémia, mint mindig, ugy ezúttal is az igazságot 
szolgálja. 

— Móra Perenc nagy síkéra Kaposváron. 
Ismeretes, hogy Móra Perencet, a Jeles szegedi 
írót, a muzeutn igazgatóját a kaposvári keres-
kedők egyeiOlete előadás tartásira kérte fel. 
Móra vasárai p tartotta meg Kaposváron elő-
adását és hétfőn a szegedi polgármester a kö-
vetkező táviratot kapta: 

Polgármester, Szegei Nagynevű, kiváló igaz-
gatójuk, Móra Perenc mai napon tartott szabad 
előadásával Kaposvár város egész társadalmái 
őszinte, nagy gyönyörűséggel töltötte el, miéri 
is Polgármester urat és Szeged városát bálái 
izivvel üdvözli Kaposvári Kereskedők Egyesü-
lete, Fonat Vilmos. 

Báli modelíjelniet olcsón kiárusítom, estélyi 
ruhákat mérsékelt áron készítek. Reich Erzsi, 
Vár ucca 7. 257 
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— Vázsonyiné megrágalmazása miatt el-
ítélték a miskolci kurzuslap szerkesztőjét. 
Miskolcról Jelentik: A törvényszék ma tár-
gyalta a Magyar Jövő cimfl kurzuslap szerkesz-
tőjének, Habay Kálmánnak azt a sajtóperét, 
amelyet Vázsonyi Vimosné indított a Magyar 
Jövő ellen, mert a legutóbbi választások alkal-
mával éles támadás Jelent meg ellene. A tör-
vényszék rágalmazás és becsületsértés miatt 
1.200.000 korona pénzbüntetésre ítélte a kur-
zuilap szerkesztőié'. 

— Munkáselőadások. Ezen a héten tovább 
folytatják az igazi érték, kultura és tanítás jegyé-
ben megindult munkáselőadásokat. Kedden, január 
26 án a Munkásotthonban Nagyfalusi Jenő tanár 
tart előadást „A német irodalom főirányai a leg-
régibb időktől napjainkig" címmel. Pénteken, 29 én 
pedig dr. Széki Tibor egyetemi tanár a nitrogén-
ről tart előadást kísérletek kíséretében. Ezt az 
igen értékes előadást kivételesen az egyetem ter-
mészettudományi intézetében tartják meg, tekintettel 
a kisérletekre. 

— Megkapta a vároa a kisvaaut építé-
sére az elámunkálatl Jogot A kereskedelmi 
miniszter leiratában ma arról érleiileite a vá-
ros halóaágát, hosy megadta az alsótanyai 
vimt építésére az előmunkálati jogot, hozzájá-
rult a kisijátilási eljárások megindításához és 
felhatiimazza a város hatóságát, hogy az érde-
keltek kártalanítása előtt megkezdhesse a vasút 
építését. Értesülésünk szerint a vasútépítéssel 
kapcsolaíos földmunkálatokat már a Jövő hó-
napban megkezdik. 

— Munkaadók és a rokkantadó. Buda-
pestről jelenük: A pénzügyminiszter rendeletet 
ídott ki a rokkantellátási adóról S"óló törvény 
végrehajtásáról. A rendelet értelmében a p*nz-
űgvigazgatóiágoknak azonnal gondoskodniok 
kell arról, hogy a munkaadók a törvénynek 
éi a végrehajtási utasításnak rájuk vonatkozó 
rendelkezéseit, kü'őnösen pedig az alkalmazot-
tak után járó rokkantelldtási adó lerovására 
vonatkozó rendelkezéseket még ebben a hónap-
ban tudomásai vrgyék. A végrebajtási utasítás-
sal kiegészített törvényt a miniszter külön le-
nyomatban is kiadja és könyvárusi iási uton 
forgalomba hozaija, h?gy mindenki megsze-
rethesse. 

— Ofeskovlcsné bűnügyét március 11-én 
tárgyalja a Kurla. Budapestről jelenlik: Még 
emlékezetes az a borzalmas gyilkosság, amely 
másfél évvel ezelőtt játszódott le a Váci ucca 41. 
számú ház egyik kis udvari tatásában. A gyilkos 
asszonyt, Oreskovics Bogumilnét a királyi ügyész-
ség rablással párosult szándékos emberölés bün-
tette cimén helyezte vád alá. A királyi Ítélőtábla 
hónapokkal ezelőtt tartott főtárgyalást Oreskovicsné 
bűnügyében, akit életfogytiglani fegyházra Ítélt. 
Oreskovicsné bűnügyére vonatkozó iratok nem-
régen kerültek a Kúriára, ahol március 11 re tűz-
ték ki a főtárgyalást. 

— A Délvidéki Otthon knllurettélye- A Délvidéki 
Otthon február elsején a Kass nagytermében műsorral 
egybekötött táncmulatságot rendez. Az egyesület ezúton 
is felhívja tagjait a minél tömegesebb részvételre. 

— Márffy 36 ssf harminc sajtóper! Indí-
tott .rágalmazói*' ellen. Budapestről Ielentik: 
M á r j f y József, a bombamerényletek bflnperé-
nek bét esztendei fegyházra ítélt fővádloflja a 
mult héten kihallgatásra jelentkezett a gyűjtő-
fogház igazgatóságánál, ahol azt a kérelmet 
terjesztette elő, hogy kitérjék át a Mirkó uccii 
felházba, mert büntetőfeljelentést kíván tenni 
mindazok ellen, akik becsületét megtépázták. 
Márfly kérelmét teljesítenék, behozták a Markó 
uccai fogházba, ahol azonnal Jelentkezett a 
bűntetőtörvényszék vizsgálóbírójánál, aki előtt 
harminc sajtópert indított azok ellen az újság-
írók e l l t n , akik őt teljesen alaptalanul megrá-
galmazták. A sajtőperckben a rendőrség fogja 
lefolytatni a nyomozást. 

— A város adománya a kisteleki uj harang 
beszerzéséhez. Kistelek község elöljárósága alá-
zatos instanciát intézett a kegyúr városhoz, beje-
lentvén, hogy erősen folyik a társadalmi gyűjtés az 
uj harangra. A harang azonban a haranglábbal 
együtt száznegyvenötmillió koronába kerül, ebből 
az Összegből pedig mindössze harmincnégymillió 
korona folyt be eddig, jó volna tehát, ha a kegyúr 
város is belesegítene valamivel. A tanács a pol-
gármester javaslatára ugy határozott, hogy tíz-
millió koronával váltja meg kegyúri kötelességét. 

— Kormányzósértésért pénzbüntetés. Auer 
Fűlöpné makói lakos kormányzósértés vádjával 
állott hétfőn a szegedi törvényszék Vild-tanácsa 
előtt. A vád szerint Auerné többek jelenlétében 
azt a kijelentést tette, hogy a drágaság egyedüli 
oka a kormányzó, aki előidézte a mai drágasá-
got. A főtárgyaláson a vádlott tagadta a vádbeli 
cselekmény elkövetését és bosszúhadjáratnak mi-
nősítette a vád melletti tanúskodást. A kihallgatott 
tanuk azonban részben igazolták Auerné kijelen-
téseit, amire a biróság az elhangzott vád- és véd-
beszédek ulán másfélmillió korona pénzbüntetésre 
itélte a vádlottat, aki ártatlansága tudatában raeg-
lelebbezte a marasztaló ítéletet. 

— Kölök motorosfecskendőt kapnak a kfll-
városrészek. A tűzoltóparancsnok előterjesztésére 
elhatározta a város tanácsa, hogy a külvárosrészek 
számára uj, kisebb rendszerű motoros tüzifecsken-
dót vásárol százhétmillió koronáért. Erre a fecs-
kendőre azért van szükség, mert a meglévő fecs-
kendők nagyságuk miatt nehezen használhatók a 
kisebb méretű házak oltásánál. 

Porosz-szén. Ktlenbank. Telefon 66. m 

A Leányegylet fejdísz- es'élyé 01, mely 
szombat este zajlói le, megírtuk már, hogy 
eddig a srezon legsikerültebb bálja volt. Az 
előkelő közönség és a ragyogó toatet'ek síin-
pompája a hajdani békeidők elitbáljainak han-
gulatát varázsolták elő. A fáradhatatlan rende-
zőség leleményességét dicséri a fe.disz verseny 
ö lete, amely nemcsak a fiatal hölgyeket ambi-
cionálta az elsőbbségért, de a divatszalonokat 
is. És ötömmel állapítjuk meg, hogy bár elő-
kelő fővárosi szalonok remekeivel is versenyez-
ek a hölgyek, az elsőség pálmáját Steiner 
Sománé szalonja nyerte el, amennyiben a dijat 
nyert hölgyek: Weiss Ágnes, Sz'kely Albertné, 
Tausiig Elly és Bauer Piroska fejdiszei az Ő 
ízléséről ismert és elismert szaonjából ke-
rültek ki. 

M A este 8 órakor a Tiszában 

LÉNER-quartett Harmónia 

KLAUZÁIo TÉR 2. 

Telefon i 

Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZi 
Teleion: 

Pénztári 5-82. 
Telefon 
11-85. KORZÓ MOZI Telefon 

11-83. 

Jaruár 26., 27-én, kedden és szerdán 

Főszerepben 

Azonkívül: 

Dráma 7 felvonásban. 

ai ,.Édesanyám" felejthe-
tetlen főízerep'ője. 

Fegyhág fo l fe í ék . S S i í r 
ü a r y Carr» , 

i 
lanuár 25-án, kedden 

| Végzet villáma 
(Vissza a z I s tenhez ! ) Dráma 6 felvonásban. 

I FÖS2e^ben: Mindszenthy Mária é8 Olaf Fjord. 
| Azonkívül : ^ m o r ^ 2^elvonáíos S m u Z O Ü l l i . 
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Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor 
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